
45. Backgammonin Suomen mestaruuskilpailut

Vuoden pääturnaus SM-kisat pelataan marraskuun alussa Helsingin Hakaniemessä! 

Lauantaina pelataan hotelli Scandic Paasissa meren äärellä ja sunnuntaina viereisessä ravintola 
Graniittilinnassa, joka on suljettu yleisöltä ja varattu pelkästään pelaajien käyttöön. 

Ravintolapalvelut ovat saatavilla viereisessä ravintola Juttutuvassa. Lauantain ja sunnuntain 
pelitilat ovat samassa rakennuksessa. Vuoden 2018 Backgammon Finnish Open, sekä vuonna 

2019 Juttutupa Open pelattiin samoissa tiloissa.

Turnauksen formaatti on tripla-eliminaatio eli kolmella tappiolla putoaa ulos turnauksesta. 
Turnauksessa käytetään sähköistä turnausalustaa FTBGSYSTEMIÄ https://www.ftbgsystem.com/

about.php, joka hoitaa pelaajien paritukset. Tuloksia ja turnauksen etenemistä voi seurata netistä 
käsin. Tarjolla on lisäksi super jackpot, neljän pelaajan jackpotteja ja sunnuntaina Last Chance- 

turnaus.

Kisat ovat 45. Suomen mestaruuskilpailut ja vuoden 2019 Suomen mestarille luovutetaan hoitoon 
perinteikäs Philip Morris- kiertopalkinto!

SM-kisoissa jaetaan myös vuoden viimeiset pisteet, ja koko kauden kattava pistekilpailu tulee 

päätökseen. Sen voittajalle on kiertopalkintona annettu vuodesta 1978 alkaen Kari Juvan tekemä 
pronssiveistos ”Philip Morris-siirto”.

Päivämäärä:

lauantai-sunnuntai 2.-3.11.2019

Sijainti:

lauantai 2.11.2019: hotelli Scandic Paasi, kokoustila Siltasaari (Paasivuorenkatu 5 A, 

Helsinki)
sunnuntai 3.11.2019: ravintola Graniittilinna (Säästöpankinranta 6, Helsinki)

https://www.ftbgsystem.com/about.php


Hotelli Scandic Paasi, ravintola Graniittilinna sekä ravintola Juttutupa sijaitsevat samassa 

rakennuksessa ja ovat yhteydessä toisiinsa.

Sarjat ja osallistumismaksut:

Pääsarja: 130€ (70€ pottiin + 60€ rekisteröintimaksu)*
SBG ry:n jäsenet: 100€ (70€ pottiin + 30€ rekisteröintimaksu)*

Vapaaehtoiset sivupotit:

A. 200€

B. 80€
C. 40€

(pelaajat voivat osallistua 0,1 tai 2 sivupottiin. Kahteen sivupottiin 

osallistuttaessa, vain joko A+B tai B+C)

Aloittelijoiden sarja: 30€ rekisteröintimaksu* (+20€ vapaaehtoinen sivupotti)

* Rekisteröintimaksu sisältää 20€ arvoisen ruoka/juomalipun ravintola Juttutupaan, yhteen 
Helsingin vanhimmista ravintoloista, joka sijaitsee pelialueiden välittömässä läheisyydessä! http://

www.juttutupa.fi/

Last Chance: 30€ (+20€ vapaaehtoinen sivupotti)

Super jackpot: 500€ (475€ pottiin + 25€ rekisteröintimaksu)

4 pelaajan jackpotit: 20€ ja 50€ (sis. 1/8 rekisteröintimaksun)

Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen.

Jäsenmaksu vuodelle 2019 on 30€ ja elinikäisen jäsenyyden voi lunastaa 500€ summalla.
Jäsenmaksun voit maksaa joko yhdistyksen tilille FI41 1237 3000 1256 71, tai viimeistään 

käteisellä turnaukseen rekisteröitymisen yhteydessä, saadaksesi jäsenhinnan.

http://www.juttutupa.fi/


Formaatit ja matsien pituus:

Pääsarja: Tripla-eliminaatio (kolmella tappiolla putoaa turnauksesta)
Matsien pituus tullaan määrittämään osallistujamäärän perusteella.

Aloittelijoiden sarja: Round robin tai tupla-eliminaatio, osallistujamäärästä riippuen.

Matsien pituus tullaan määrittämään osallistujamäärän perusteella.

Last Chance: Suora cup (voittaja jatkaa, häviäjä tippuu), matsit 5 pisteeseen
(HUOM! Last Chance ei ole varattu ainoastaan pääsarjasta 

pudonneille pelaajille, vaan on avoin myös sellaisille pelaajille, jotka 
eivät osallistuneet pääsarjaan.)

Super jackpot: Suora cup, matsit 11 pisteeseen

(max. 8 pelaajaa)

4 pelaajan jackpotit: Suora cup, matsit 5 pisteeseen

Kellon käyttö:

Pääsarja: kello-optio (molempien pelaajien täytyy suostua kellon käyttöön)
Aloittelijoiden sarja: ei kelloa

Last Chance: kello-optio
Super jackpot: kellopakko

4 pelaajan jackpotit: kello-optio

Turnauksen järjestäjällä on kuitenkin oikeus asettaa matseihin kello missä tahansa vaiheessa, jos 
aikataulu sitä vaatii. (2 min/piste + 12 sek. viive)

Aikataulu:

Lauantai 2.11.2019 (hotelli Scandic Paasi, kokoustila Siltasaari, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki)

https://www.paasitorni.fi/tilat/siltasaari-sali/

https://www.paasitorni.fi/tilat/siltasaari-sali/


Lauantain pelipaikka on hotelli Scandic Paasin Siltasaari-kokoustila. Se on kooltaan 160 m2 ja on 

aiemmin toiminut 1920-luvulla mykän elokuvan elokuvateatterina ja yli 50 vuoden ajan 
biljardisalina.

klo 11 - 12 Rekisteröityminen pääsarjaan

klo 12 - 12.30 Peliparien arvonta ja avajaispuhe
klo 12.30 Pelit alkavat

klo 18.30 - 20 Illallistauko
klo 20 - 02 Pelit jatkuvat

Sunnuntai 3.11.2019 (ravintola Graniittilinna, Säästöpankinranta 6, Helsinki)
http://www.graniittilinna.com/

Sunnuntaina pelipaikkana toimii ravintola Graniittilinna Helsingin Hakaniemessä. Ravintola on 

tällöin suljettu ja varattu ainoastaan backgammonin pelaajia varten! Pelirauha on taattu ja 
ravintolapalvelut löytyvät viereisestä ravintola Juttutuvasta.

klo 12 Ovet avautuvat

Pääsarjan pelit jatkuvat
klo 12 - 12.30 Rekisteröityminen Last Chance- turnaukseen

klo 12.30 Last Chance- turnaus alkaa
Palkintojen jako finaalien jälkeen

HUOM! Aikataulusta riippuen, pääsarjan viimeiset kierrokset saatetaan pelata lyhyemmillä tai 

pidemmillä matseilla, kuin siihen saakka on pelattu.

4 pelaajan jackpotteihin voi ilmoittautua läpi turnauksen ja ne pyörivät taukoamatta.

Jos poistut pelialueelta yli 15 minuutiksi, ilmoitathan siitä turnauksen johtajalle.

Aikataulu on suuntaa-antava ja järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin, joista tullaan 
ilmoittamaan riittävästi etukäteen. Tripla- eliminaatio on aikataulujen teon kannalta haastava 

formaatti, koska kierrosten määrää ei voi tarkasti ennustaa. Lisäksi turnauksessa käytettävässä 
FTBGSYSTEMISSÄ täytyy odottaa edellisen kierroksen kaikkien matsien päättymistä, ennen kuin 

seuraavan kierroksen arvonta voidaan suorittaa.

http://www.graniittilinna.com/


Voitonjako:

Pääsarja: 1. 45%

2. 30%
3. 15%

4. 10%

Aloittelijoiden sarja: 1. Bill Robertie: 501 Essential backgammon problems- kirja

Vapaaehtoiset sivupotit: 1. 100%

Last Chance: 1. 70%
2. 30%

Super jackpot: 1. 70%

2. 30%

Jackpotit: 1. 100%

Majoitus ja saapumisohjeet pelipaikalle:

Hotelli Scandic Paasi (Paasivuorenkatu 5 B) on sijainniltaan luontevin majoituspaikka, mutta 
lähistöllä on useita muitakin hotelleja ja keskustasta pääsee nopeasti ja kätevästi Hakaniemeen 

metrolla, busseilla ja raitiovaunuilla numero 3,6 ja 9.

Pelitila lauantaina sijaitsee hotelli Scandic Paasin Siltasaari-kokoushuoneessa (Paasivuorenkatu 5 
A, Helsinki), jonne pääsee myös ravintola Juttutuvan kautta.

Myös sunnuntain pelipaikka ravintola Graniittilinna on osa samaa suurta rakennuskompleksia, ja 

sinnekin on kulku ravintola Juttutuvasta (molemmat sijaitsevat osoitteessa Säästöpankinranta 6, 
Helsinki).

Muuta:



Ole ystävällinen ja ilmoita osallistumisestasi pääsarjaan, aloittelijoiden sarjaan ja/tai super 

jackpottiin osoitteeseen suomenbackgammon@gmail.com. 
Ilmoittautuminen ei ole sitova, mutta se helpottaa järjestäjän työtä.

Tuothan oman laudan (ja kellon) mukanasi!

Euroopan backgammon-yhdistyksen turnaussäännöt pätevät: 

http://eubgf.eu/wp-content/uploads/2016/02/Tournament-Rules-EUBGF-Feb16.pdf

Turnauksen jury tullaan ilmoittamaan avajaispuheen yhteydessä.

Lauantaina 2.11. vietetään pyhäinpäivää. Se saattaa vaikuttaa julkiseen liikenteeseen.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa turnauksesta, voit laittaa viestiä samaan 
sähköpostiosoitteeseen: suomenbackgammon@gmail.com.

Turnauksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin turnauksen yksityiskohdissa.

Turnauksen järjestäjä: Suomen Backgammon ry.

Turnauksen johtaja: Miki Laukkanen

mailto:suomenbackgammon@gmail.com
http://eubgf.eu/wp-content/uploads/2016/02/Tournament-Rules-EUBGF-Feb16.pdf

